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Bulan Agustus 2009 merupakan momentum penting bagi masyarakat Aceh. Bulan ini adalah 
bulan perayaan empat tahun penandatangangan Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding – MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. 
Konflik kekerasan pada bulan Agustus 2009 relatif hampir sama levelnya dengan tingkat 
kekerasan pada akhir tahun 2006.  Kesamaan tingkat kejadian ini juga didapatkan untuk 
jumlah konflik secara keseluruhan (kekerasan dan non kekerasan) bila dibandingkan antara 
bulan Agustus 2009 dengan pada priode awal tahun 2008.1  Terpilihnya kembali Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI dalam Pemilu 8 Juli 2009 dengan total 
suara lebih dari 93% di Aceh merupakan salah satu indikator perdamaian Aceh yang 
berkelanjutan. Perolehan suara untuk pasangan SBY-Boediono tersebut melebihi perolehan 
suara di provinsi-provinsi lain.  Kemenangan mayoritas ini secara luas dimaknakan sebagai 
suara untuk perdamaian.  Di samping itu, kebijakan pembangunan yang pro kaum miskin dan 
kerja sama politik tidak resmi dengan para pemimpin partai dominan di Aceh, yaitu Partai 
Aceh (PA), juga sangat membantu kemenangan Presiden SBY tersebut.2  Melalui pemilihan 
legislatif dan pemilihan presiden, GAM telah merampungkan transformasinya menjadi suatu 
kekuatan politik yang bertanggung jawab bagi para pemberi suara. Hasil pemilu tersebut juga 
memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap proses perdamaian di Aceh melalui satu 
konfigurasi politik yang sesuai untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan perdamaian 
di Aceh. Setelah pemilihan legislative dan presiden, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota di Aceh menghadapi tantangan ganda.  Pada satu sisi, mereka harus menjaga 
koalisi pendukung yang telah membawa mereka masuk dalam ranah politik, dan pada sisi 
yang lain, mereka juga harus mengusahakan reformasi dalam tata kelola pemerintahan 
menuju tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).  Sebelum anggota parlemen 
(DPRA) baru di Aceh diangkat sumpahnya, yang didominasi oleh anggota dari unsur PA pada 
akhir September lalu, anggota legislatif lama memusatkan perhatian mereka pada 
permasalahan administratif yang menekankan pada kinerja buruk eksekutif di tingkat 
kabupaten/kota. Ketegangan antara anggota parlemen tingkat provinsi (DPRA) dan para 
eksekutif juga mencapai puncaknya pada September 2009 saat DPRA mengesahkan Qanun 
Jinayat secara sepihak sehingga menimbulkan kontroversi karena pemerintah Aceh dalam hal 
ini Gubernur Irwandi menolak menandatangani Qanun tersebut.       
 
Tingkat kekerasan terus menurun setelah April 2009  
Sejak awal setelah penandatangan MoU,  tingkat kekerasan mulai menurun dan mulai awal 
Januari 2006 terus meningkat secara perlahan lahan sampai dengan adanya pemilu legislative 
April 2009 (Gambar 1). Insiden kekerasan menurun secara signifikan setelah pemilu pada 
April tersebut, dan terus menurun hingga akhir Agustus. Gambar 1 juga memperlihatkan 
                                                
1 Aceh Peace Monitoring Update (APMU) diterbitkan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi 
Konflik (CPCRS)  Universitas Syiah Kuala, dengan dukungan Bank Dunia dan The Asia Foundation. 
Pendanaan diperoleh dari DFID, Kedutaan Belanda, dan World Bank’s Post-Conflict Fund. APMU 
adalah kelanjutan dari Aceh Conflict Monitoring Updates (ACMU) yang diterbitkan oleh Bank Dunia 
dari bulan Agustus 2005 hingga Februari 2009. APMU menggunakan metode pemetaan konflik surat 
kabar dan mengkategorisasikan peristiwa konflik di Aceh, seperti yang dilaporkan dalam surat kabar 
lokal Serambi Indonesia. APMU merupakan pembaharuan ACMU yang sebelumnya tersedia online di 
www.conflictanddevelopment.org. Set data tersedia bagi mereka yang tertarik, mohon untuk 
mengirimkan surat ke info@cpcrs-usk.or.id. Terdapat beberapa keterbatasan dalam memetakan konflik 
dengan menggunakan surat kabar; lihat Barron and Sharpe (2005) tersedia di 
www.conflictanddevelopment.org/page.php?id=412. 
2 Partai Aceh merupakan partai politik yang dibentuk oleh mantan anggota GAM, afiliasi dari 
pergerakan gerilya separatis Aceh, pada pertengahan tahun 2007. 



 

 

bahwa jumlah konflik berkekerasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 
penandatanganan MoU.  Jumlah konflik tersebut semakin meningkat sejak awal 2007 dan 
puncaknya terjadi pada April 2009, dengan titik rendah setiap tahunnya pada bulan puasa 
(Ramadhan). Namun setelah periode pascapemilu merupakan periode awal dari penurunan 
drastis jumlah kekerasan dan terus menurun hingga Agustus 2009.  Pola penurunan tersebut 
konsisten untuk semua jenis kekerasan. Beberapa kasus, seperti kasus pembakaran mencapai 
tingkat terendah sejak pertengahan 2008.  Beberapa kasus penculikan dan perampokan juga 
terjadi dengan motif ekonomi. Tidak ada peristiwa pemboman atau granat yang dilaporkan 
selama tiga bulan tersebut.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1:  Peristiwa Kekerasan per Bulan 
 
Gambar 2 di bawah ini menunjukkan fluktuasi terjadinya konflik kekerasan dan nonkekerasan 
di Aceh dalam rentang waktu Januari 2005 sampai Agustus 2009. Meskipun terjadi 
peningkatan jumlah total peristiwa konflik bulanan pada bulan Juli 2009, data dalam grafik ini 
menunjukkan peristiwa konflik pada bulan-bulan tersebut masih lebih rendah jika 
dibandingkan dengan peristiwa konflik yang terjadi sejak awal 2008. Kenaikan angka konflik 
pada bulan Juli mencerminkan peningkatan dalam konflik administratif sejak pemilihan 
umum legislatif pada bulan April 2009, sedangkan konflik politik dan kecenderungan main 
hakim sendiri tetap berada pada tingkat di bawah rata-rata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2:  Peristiwa Konflik dan Kekerasan per Bulan  



 

 

Kemenangan mutlak SBY di Aceh  
Terdapat perbedaan yang signifikan tentang jumlah tingkat kekerasan dan konflik pada masa 
pemilu legislatif dan pemilihan presiden.  Jumlah konflik yang terjadi pada masa pemilu 
legislatif cukup tinggi. Kemenangan pasangan SBY-Boediono dalam pemilu presiden di Aceh 
bukanlah hal yang mengejutkan. Di tingkat nasional, SBY mampu memfungsikan seluruh 
komponen Partai Demokrat sehingga mencapai hasil yang sangat baik dalam pemilu legislatif. 
Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lainnya pada 
tingkat nasional dan menduduki posisi kedua di Aceh (setelah partai lokal, dalam hal ini 
Partai Aceh). Demikian juga halnya untuk tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota 
(khususnya kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pesisir timur dan barat) di Aceh.  
Satu hal yang cukup mengejutkan bagi para pengamat adalah kemenangan mutlak SBY dalam 
Pemilu pemilihan presiden di Aceh.  SBY memperoleh 93% suara, persentase tertinggi di 
antara semua provinsi di Indonesia. Persentase ini disusul oleh Sumatera Barat dengan total 
perolehan suara sebesar 80%. Banyak pengamat berpendapat bahwa kemenangan ini 
merupakan suara yang mendukung perdamaian karena perdamaian di Aceh tercapai pada 
periode kepresidenan SBY yang pertama. Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan SBY 
untuk mewujudkan perdamaian di Aceh merupakan hal penting untuk dipertimbangkan oleh 
banyak orang. Peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden saat itu dalam proses perdamaian di 
Aceh memang diakui secara luas, namun ia hanya memperoleh empat persen suara di Aceh.3 
Banyak pengamat berpendapat bahwa Kalla seharusnya mendapat suara lebih dari itu. 
 
Hasil analisis sementara menunjukkan bahwa ada empat alasan yang dapat menjelaskan 
mengapa terjadi perbedaan yang cukup besar dalam  perolehan jumlah suara antara SBY dan 
Kalla di Aceh.  Pertama, kampanye yang dijalankan SBY telah membentuk suatu kerja sama 
informal antara Partai Demokrat dengan Partai Aceh. Kerja sama ini menyebabkan 
kemampuan untuk memobilisasi para pemilih dan mencapai kemenangan dalam pemilu 
presiden semakin besar. Sebagai partai lokal yang berpusat di Aceh, tanpa memiliki 
perwakilan langsung di Jakarta, aliansi dengan SBY cukup strategis bagi PA, karena partai ini 
harus bergantung pada SBY dan partainya yang memegang pluralitas dalam parlemen 
nasional untuk mengkonsolidasikan proses perdamaian lima tahun ke depan.4 Adnan 
Beuransyah, juru bicara PA, memang menyangkal adanya aliansi formal antara PA dan SBY 
atau Partai Demokrat. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, Gubernur Irwandi bahkan 
ikut bergabung sebagai anggota tim kampanye SBY di Aceh. Kedua, SBY melambangkan 
pilihan yang netral dan sesuai untuk semua kelompok di Aceh, termasuk pihak lawan pada 
masa konflik. Bahkan, di daerah-daerah yang tidak memiliki kekuatan politik PA, SBY tetap 
memperoleh suara secara mayoritas. Suara terendah yang dicapai SBY terjadi di wilayah 
Aceh Singkil, sebuah kabupaten di pantai barat bagian paling selatan Provinsi Aceh. Di 
kabupaten ini SBY hanya mampu memperoleh 87% suara. Rendahnya dukungan juga terjadi 
untuk Partai Aceh di kabupaten ini. Di kabupaten ini PA tidak memperoleh satu kursi pun di 
parlemen daerah (DPRK).  Ketiga, kelemahan dalam kampanye Yusuf Kalla kemungkinan 
menjadi salah satu penyebab dari beberapa keterbatasannya. Partai politik tempat Kalla 
bernaung, Golkar, mengalami perselisihan secara internal saat mendekati masa pemilihan 
presiden. Partai ini pun masih dianggap oleh banyak orang sebagai partai warisan Soeharto. 
Disamping itu, calon wakil presiden untuk Kalla, yaitu Wiranto, merupakan pimpinan 
tertinggi TNI di tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto yang diidentikkan dengan Orde 
Baru. Hal ini secara langsung mengingatkan para pemilih di Aceh terhadap pelanggaran-
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada penduduk sipil selama tahun 1990-an. 
Keempat, catatan prestasi pemerintahan SBY pada periode pertama mungkin merupakan 
alasan terpenting yang mendasari kemenangan telaknya di Aceh. Selain memberikan bantuan 
kemanusiaan dan perdamaian untuk Aceh setelah tsunami, SBY juga mencetuskan dan 

                                                
3 Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, tidak popular di Aceh karena kebijakan darurat militer pada tahun 
2003 dinyatakan pada masa jabatannya, berada di urutan ketiga dengan hanya 2,4 persen suara. 
4 PA akan membutuhkan SBY dan PD sebagai sekutunya di Jakarta untuk memenuhi janji kampanye mereka 
terutama kepada para pemilih di Aceh: implementasi MoU secara keseluruhan, yang (menurut PA) dapat 
memerlukan revisi dari UU Pemerintahan Aceh. 



 

 

melaksanakan kebijakan pembangunan yang memihak kaum miskin dan masyarakat 
pedesaan. Kebijakan ini mencakup bantuan tunai langsung (bantuan langsung tunai atau BLT) 
kepada kaum miskin. Disamping itu, implementasi program pembangunan pedesaan berbasis 
masyarakat, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan subsidi 
untuk biaya pendidikan bagi murid SD dan SMP merupakan program unggulan yang 
memperbesar dukungan terhadap SBY. Banyak penduduk di desa terpencil menyatakan 
bahwa program-program tersebut merupakan bentuk bantuan langsung yang mereka terima 
dari pemerintahan. Rakyat Aceh juga mendukung SBY karena perhatiannya terhadap 
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami dengan status bencana nasional melaui 
pembentukan BRR sehingga memungkinkan bantuan asing mengalir ke Aceh.   
 
Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Aceh mencatat hanya 31 pelanggaran yang 
berkaitan dengan pemilihan presiden, yang sebagian besar merupakan pelanggaran kecil 
dalam hal administrasi.5 Tidak satupun dari pelanggaran tersebut yang disebutkan sebagai 
penolakan terhadap hasil pemilihan presiden yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi (MK) 
oleh pihak Kalla dan Megawati. Bahkan tidak satupun kasus Aceh yang mereka bawa ke MK. 
 
Transformasi politik Aceh menghadapi tantangan selanjutnya  
Pemilu legislatif dan Pemilu presiden menandai titik balik transisi politik Aceh dan membawa 
proses perdamaian pada tantangan berikutnya. Melalui pemilu legislatif, GAM 
merampungkan transformasinya dari suatu kelompok pemberontak bersenjata menjadi suatu 
organisasi politik yang bertanggung jawab kepada pemilihnya. Pada saat yang bersamaan, 
terpilihnya kembali SBY seiring dengan kemenangan partainya yang memperoleh kursi 
terbanyak dalam parlemen nasional, telah memperkuat mandat pemerintah pusat untuk 
mendukung proses perdamaian. Penurunan jumlah konflik sejak bulan April menunjukkan 
bahwa hasil dari kedua pemilihan tersebut memperlihatkan suatu konfigurasi politik yang 
ideal untuk mempertahankan agar perdamaian terus berlanjut. Namun pada sisi lain, 
pengalaman masa lalu di Aceh menunjukkan bahwa penurunan tersebut mungkin hanya 
sementara. Pemilu tidak hanya menyambung konstelasi politik, tapi juga menyusun kembali 
pola dari akses sumber daya. Jika ditinjau kembali kondisi pada saat pemilihan gubernur dan 
kepala daerah pada akhir 2006, maka dapat dilihat bahwa pemilihan tersebut juga diikuti oleh 
penurunan jumlah kekerasan dalam periode singkat. Selanjutnya pada bulan Maret 2007 
peristiwa kekerasan dan jenis konflik lainnya kembali meningkat dengan pesat sampai pada 
tahap yang belum pernah dialami sebelum perjanjian perdamaian. Sebagian besar dari konflik 
ini terjadi dari dalam KPA itu sendiri, seiring dengan digantikannya jajaran elite lama dengan 
yang baru, dan banyak mantan kombatan level bawah/rakyat jelata tidak dapat mengakses 
jabatan-jabatan politik yang diberikan, yang kini dinikmati oleh para pemimpinnya.6  Untuk 
pemilu legislatif pada bulan April, PA berhasil mendapatkan keuntungan dari janjinya bagi 
semua pihak, yang mana apabila PA menang, maka akan mengatasi ketegangan internal yang 
terjadi sebelumnya dan mengerahkan seluruh komponen GAM. Pengangkatan sumpah para 
anggota legislative yang baru saja terpilih dilaksnakan pada September dan awal Oktober.  
Keadaan tersebut telah berhasil menurunkan jumlah konflik. Hal ini juga mengindikasikan 
bahwa para pemangku kepentingan dalam proses perdamaian, termasuk orang-orang yang 
tidak senang dengan perdamaian saat ini, masih menunggu bagaimana PA akan 
mendistribusikan hasil kemenangan mereka. 
 
Sama halnya dengan para eksekutif PA terpilih yang memimpin pada tingkat kabupaten/ kota 
pada tahun 2006 dan 2007, anggota PA yang terpilih di parlemen juga akan menghadapi 
serangkaian tekanan yang sama untuk mendistribusikan keuntungan pada masyarakat yang 
telah mendukung mereka. Disamping itu mereka juga harus mengejar agenda politiknya. 
                                                
5 Sejauh ini, pelanggaran administratif yang paling sering terjadi adalah mendirikan pusat penghitungan 
suara di rumah ibadah. Masyarakat desa di seluruh Aceh memiliki kebiasaan sejak lama untuk 
mengadakan acara untuk umum di mesjid terdekat.  
6 Laporan Pemantauan Konflik Aceh dari Bank Dunia selama 2007 dan 2008 meliput sebagian besar 
dari permasalahan ini saat permasalahan ini timbul, tersedia di http://www.conflictanddevelopment.org  



 

 

Kemungkinan mereka juga akan menghadapi perlawanan dari jaringan patronase (hubungan 
balas jasa) sebelumnya, yang tidak lagi memiliki akses terhadap pemerintah. Selain itu, para 
kader PA lokal yang menginginkan distribusi manfaat patronase, kemungkinan dapat terlibat 
konflik dengan para pemimpin partai yang lebih ingin menunjukkan perbaikan dalam tata 
kelola pemerintahan yang lebih baik di Aceh. Konsesi atas tekanan dari hubungan patronase 
dapat menjamin adanya keberlangsungan perdamaian dalam jangka pendek, tetapi reformasi 
atas tata kelola pemerintahan lebih berpotensi untuk mempertahankan dan 
mengkonsolidasikan perdamaian, dalam mewakili demokrasi Aceh yang baru selama PA 
bekerja dalam periode lima tahun ini. 
 
Konflik dan ketegangan antara legislatif dan eksekutif  
Data monitoring pasca pemilu selama empat bulan yang tersedia di CPCRS Unsyiah 
menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam jumlah konflik administratif sejak pemilu 
legislative. Pada periode tersebut jumlah konflik lainnya tetap pada tingkat di bawah rata-
rata.7 Pada bulan-bulan lainnya, konflik administratif biasanya dipicu oleh kelompok 
masyarakat sipil, seperti LSM, organisasi massa, serta penerima bantuan kemanusiaan, yang 
lebih menitikberatkan perhatiannya pada masalah-masalah korupsi dan pemerintahan.  
Namun, sejak pemilu legislatif, justru badan pemerintahan yang memicu sebagian besar 
konflik administratif. Pada bulan Juli dan Agustus, 40 persen dari perdebatan administratif 
yang terjadi dipicu oleh badan pemerintahan, dan lebih dari setengah dari laporan-laporan 
tersebut (38 dari 64) berasal dari parlemen tingkat provinsi (DPRA) dan kabupaten/kota 
(DPRK). Diakui bahwa salah satu fungsi bagian legislatif dalam sistem politik Indonesia 
adalah untuk mengawasi kebijakan dan kinerja dari bagian eksekutif secara rutin, termasuk 
dinas-dinas yang ada di bawah bidang eksekutif. Namun demikian, kinerja dari bagian 
legislatif pemerintahan sejak pemilu, di luar kebiasaan – bagian legislatif jarang sekali 
mengidentifikasi proporsi konflik administratif yang begitu besar di masa lalu. 
 
Seperti kasus-kasus yang diringkas pada Kotak 1, keluhan yang diajukan oleh DPRA dan 
DPRK di seluruh Aceh mengalami peningkatan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan 
para anggota legislatif incumbent. Sebagian besar dari anggota parlemen incumbent, yang 
dalam waktu dekat berakhir masa jabatannya, berasal dari partai nasional yang dinominasikan 
dan dipilih untuk masa jabatan selama periode darurat militer, sebelum tsunami dan MoU, 
dan dibawah situasi demokrasi yang meragukan. Banyak dari anggota legislatif ini yang 
sangat terpaku pada jaringan patronase, ikut mengambil bagian dan membagikan jabatan-
jabatan politik, serta terlibat dalam permasalahan yang sangat parah di bagian eksekutif 
pemerintahan lokal. Sebagian besar dari mereka tidak terpilih lagi pada pemilu legislatif  
bulan April lalu, yang kemudian digantikan oleh anggota legislatif dari partai lokal khususnya 
dari PA. Dengan sedikitnya hal yang dapat mereka capai sebelum mereka turun jabatan pada 
akhir September, para anggota legislatif yang akan melepaskan jabatannya tersebut memiliki 
kesempatan selama beberapa bulan untuk menggunakan secara maksimal peranan mereka 
sebagai pengawas bagian eksekutif. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah keluhan dari para 
anggota legislatif yang akan turun jabatan ini tidak lagi murni bersifat ‘administratif,’ namun 
juga bersifat politik, serta dapat menjelaskan peningkatan konflik administratif yang dipicu 
oleh DPRA dan DPRK di seluruh Aceh. Sedikit dari konflik ini, yang terjadi pada bulan Juli 
dan Agustus, diliput lebih dari sekali oleh pers, yang membuktikan kurangnya daya tarik 
mereka sebelum para anggota legislatif tersebut meletakkan jabatannya. 
 

                                                
7 Konflik yang ditandai sebagai konflik administrative mencakup perdebatan atas prosedur 
pemerintahan dan manajemen anggaran, layanan umum dan infrastruktur, perbatasan administrasi 
wilayah (pemerintahan), permasalahan tenaga kerja, serta permasalahan di sektor pribadi dan nirlaba. 
Kasus korupsi juga ditandai sebagai konflik administratif.  



 

 

Namun, pada pertengahan September, hanya dua minggu sebelum berakhirnya masa jabatan 
mereka, para anggota legislatif DPRA yang akan meletakkan jabatannya, menjadi 
pemberitaan di media internasional, dan menambah ketegangan dengan bagian eksekutif dan 
anggota parlemen baru yang umumnya dari PA, saat mereka memberlakukan hukum pidana 
baru (qanun) yang berdasarkan hukum syariat Islam. Qanun tersebut mencakup hukum rajam 
bagi mereka yang berselingkuh (lihat Kotak 2). Gubernur Irwandi menolak menandatangani 
qanun tersebut, karena dianggap tidak konstitusional dan merupakan pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia. Anggota DPRA yang akan turun jabatan tersebut menyatakan bahwa 
setelah 30 hari tanpa adanya tanda tangan, qanun tersebut secara otomatis berlaku. Anggota 

Kotak 1:  Beberapa Konflik Administratif yang Dipicu oleh DPRA & DPRK Terhadap Eksekutif pada Juli &  
                Agustus  

3-Jul DPRK Aceh Barat mengajukan keluhan kepada pemerintah kabupaten mengenai proyek 
pembangunan jembatan yang belum rampung di Kecamatan Woyla Barat  

9-Jul DPRK Aceh Selatan mendorong inspektorat dan BPKP setempat untuk menyelesaikan kasus 
mengenai seorang guru bahasa inggris di Kecamatan Meukek yang sudah pensiun dari empat tahun 
yang lalu, tapi masih menerima gaji setiap bulannya.  

9-Jul DPRA mengajukan keluhan kepada pemerintahan provinsi bahwa seluruh pemerintahan 
kabupaten/kota belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban anggaran mereka  

9-Jul Subsidi pendidikan yang dialokasikan untuk seratus ribu anak yatim piatu di Aceh belum dicairkan 
pada tanggal yang ditargetkan, 9 Juli. DPRA mengajukan permintaan agar para petugas yang 
bertanggung jawab atas penundaan tersebut dipecat.  

10-Jul DPRK Sabang mengajukan permintaan kepada pemerintah kota agar mempercepat pengkajian ulang 
mereka atas anggaran tahunan, agar diselesaikan sebelum masa jabatan DPRK berakhir pada bulan 
Agustus 2009. 

13-Jul DPRK Pidie Jaya mengajukan keluhan mengenai lambatnya penyerahan perabotan untuk sekolah-
sekolah yang baru selesai dibangun.  

14-Jul DPRK Nagan Raya mengajukan keluhan bahwa rumah sakit kabupaten/kotamadya tidak dapat 
melayani tes darah  

15-Jul DPRK Nagan Raya mengajukan keluhan mengenai suatu proyek milik Departemen Pembangunan 
dan Pemeliharaan Jalan senilai Rp.3,3 milyar yang tidak melalui proses tender.  

21-Jul DPRA memberikan kritik atas kinerja departemen kehutanan dalam menangani kebakaran hutan 
meskipun telah meningkatkan anggaran tahunannya hingga Rp 38 milyar.  

23-Jul DPRA meminta dilaksanakan audit khusus atas Komisi Beasiswa Aceh sebelum TAKPA, badan anti-
korupsi provinsi, menemukan adanya prosedur pengadaan asuransi kesehatan untuk penerima 
beasiswa yang tidak sesuai  

27-Jul Sebuah komisi khusus dari DPRK Lhokseumawe mengajukan keluhan mengenai kinerja tiga 
Departemen: Departemen Kesehatan, Departemen Industri, Perdagangan dan Koperasi, serta 
Departemen Perikanan. 

28-Jul Kepala aliansi pemerintahan pedesaan di kabupaten Bireuen menyatakan bahwa distribusi anggaran 
desa akan mengalami keterlambatan karena hanya 50 dari 609 kepala desa yang mengajukan 
proposal. DPRK Bireuen menuduh orang tersebut berbohong dan menipu masyarakat umum.  

31-Jul DPRK Sabang mengajukan keluhan mengenai buruknya kinerja pemerintahan kota dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan  

31-Jul DPRK Pidie mengajukan keluhan mengenai kelalaian Tim Anggaran Kabupaten/Kotamadya yang lupa 
memasukkan anggaran untuk pembayaran kembali sebesar 15 persen untuk lebih dari 12.000 
pegawai negeri sipil  

4-Aug DPRA meminta Gubernur untuk memberhentikan stafnya apabila mereka tidak mampu mengelola 
perubahan dalam anggaran tahun 2009  

7-Aug DPRK Aceh Besar menekankan kinerja yang buruk dari pemerintahan kabupaten/kotamadya  
13-Aug DPRA mengevaluasi program penyakit menular milik Departemen Kesehatan, dan mengambil 

kesimpulan bahwa terdapat anggaran perjalanan dinas yang berlebihan yang menyebabkan 
pelaksanaan yang tidak efisien  

16-Aug DPRA menyatakan keraguannya terhadap laporan dari Direktur Jenderal Administrasi Keuangan, 
yang melaporkan bahwa pencairan dana otonomi khusus untuk tahun 2009 telah mencapai 45 persen  

19-Aug DPRK Sabang mengajukan keluhan mengenai lambatnya penyerahan anggaran oleh pemerintah kota 
yang menyebabkan penundaan banyak proyek  

23-Aug DPRA mendorong Gubernur untuk mengganti para kepala Departemen yang memiliki catatan kinerja 
yang buruk  

 



 

 

parlemen baru dari PA, beserta beberapa ahli dalam bidang hukum mengajukan argumentasi 
bahwa peraturan 30 hari hanya berlaku apabila undang-undang tersebut direncanakan dalam 
suatu proses yang kolaboratif dan konsultatif.  Sementara itu beberapa kritikus mengajukan  
argumentasi bahwa anggota DPRA yang turun jabatan tersebut akan meninggalkan warisan 
yang dapat merusak posisi Aceh dimata internasional dan kemungkinan akan memicu konflik 
dimasa yang akan datang antara masyarakat Aceh dan Jakarta. Seandainya pun ada peluang 
pelaksanaan qanun tersebut, maka pengalaman pelaksanaan syariat Islam yang dipraktekkan 
di lapangan selama ini menunjukkan permainan hakim sendiri tetap ada (muncul). 
 
Sebagai anggota parlemen, PA memulai masa jabatan mereka yang baru, tetapi tidak ada 
jaminan bahwa perdebatan administratif antara badan legislatif dan eksekutif pemerintahan 
provinsi dan kabupaten/kota di Aceh akan berkurang. Anggota parlemen sebelumnya 
menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dari partai nasional dengan pemimpin eksekutif 
baru yang memperoleh dukungan politik dari GAM. Namun, hingga saat ini sumber utama 
tekanan yang dirasakan para anggota eksekutif baru adalah dari grassroot GAM sendiri yaitu 
mereka yang terlibat dalam perselisihan internal sejak tahun 2007 hingga awal 2009. Dengan 
lebih banyaknya mantan pemimpin GAM yang telah memperoleh jabatan politik sebagai 
anggota parlemen melalui pemilihan legislatif, maka konflik internal organisasi yang awalnya 
tercermin melalui kekerasan kini beralih wujudnya menjadi konflik administratif yang 
diselesaikan melalui prosedur pemerintah setempat. Dalam hal ini, peningkatan dalam 
perdebatan administratif dan berkurangnya konflik kekerasan dan konflik lainnya merupakan 
tahapan selanjutnya yang disambut baik dalam transisi Aceh menuju perdamaian.  
 

Kotak 2:  Anggota DPRA mengesahkan Qanun Syariat yang Kontroversial Dua Minggu Sebelum Akhir 
Masa  Jabatan Mereka  

Disebut dengan nama Qanun Jinayat, qanun ini menjalankan suatu interpretasi yang ketat atas hukum Qur’an 
yang memberikan hukum rajam atas para pelaku zinah yang sudah menikah, 100 sabetan bambu untuk para 
pasangan homoseksual atau pasangan yang melakukan hubungan seksual pra-nikah, dan hukuman serupa untuk 
jenis kejahatan lainnya. Qanun baru tersebut ditetapkan berdasarkan pelanggaran hukum pidana syariat yang 
pertama kali diperkenalkan secara formal di Aceh tahun 2001 pada masa konflik GAM, ketika Jakarta mengijinkan 
adanya pelaksanaan syariat Islam sebagai bagian dari suatu paket otonomi khusus, dengan harapan akan 
mengakhiri perang di Aceh. Kondisi ini seakan-akan menggambarkan GAM terlibat dalam suatu pertempuran 
keagamaan. Para pemimpin GAM selalu menyebutkan hal ini sebagai “hadiah yang tidak diminta” dari Jakarta, 
mengingat bahwa dasar dari pertempuran GAM adalah etnik-nasionalis, dan bukan keagamaan. Dengan 
demikian, qanun jinayat yang baru dari anggota DPRA yang akan meletakkan jabatan tersebut memberikan 
tantangan kepada anggota DPRA yang baru, yang didominasi PA, dan para mantan pemimpin GAM yang 
sekarang memegang jabatan eksekutif. Banyak dari pemimpin agama dan pengikutnya yang mendukung qanun 
tersebut, sehingga menjebak para anggota eksekutif dan parlemen PA dalam suatu pertempuran politik yang 
dapat membuat mereka memperoleh cap anti Islam. Namun, beberapa ahli pendidikan agama menyatakan bahwa 
formulasi qanun yang berdasarkan syariat seharusnya melalui tahap konsultasi yang ekstensif dengan mereka, 
dan tidaklah sesuai bagi para anggota legislatif dari suatu parlemen yang sekuler merancang qanun tersebut 
dengan terburu-buru. Para aktivis hak asasi manusia dan gender di Aceh dan Indonesia telah mengajukan protes 
terhadap qanun tersebut, demikian juga dengan pemerintah nasional yang telah mengkritiknya, serta media 
secara luas juga telah mengangkat aspek-aspek sensasional dari qanun tersebut. Sebagai anggota parlemen 
yang baru menduduki jabatannya, PA merasa enggan menarik kembali qanun jinayat, untuk mendukung agenda 
legislatif mereka sendiri yang padat. Mereka justru menyatakan bahwa qanun jinayat yang diberlakukan secara 
terburu-buru oleh pendahulu mereka, hanya merupakan draft, dan status dari qanun tersebut dibiarkan 
menggantung, sehingga bebas diinterpretasikan oleh kelompok-kelompok sosial Aceh yang beraneka ragam. 


